Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Phoenix Cultuureducatie Meierijstad

Nummer Kamer van
Koophandel

6 3 4 5 0 0 5 4

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Verlengde Noordkade 12

Telefoonnummer

0 4 1 3 7 8 2 0 1 0

E-mailadres

info@phoenixcultuur.nl

Website (*)

www.phoenixcultuur.nl

RSIN (**)

8 5 5 2 4 1 0 9 3

Actief in sector (*)

Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
3 3

Aantal medewerkers (*)

3

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Martien van den Hoven

Secretaris

Paul Koeslag (interim)

Penningmeester

Manon Velde-Katgert

Algemeen bestuurslid

Wilma Bierens

Algemeen bestuurslid

Frans de Baaij

Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Volgens de statuten heeft de stichting als doel:
1. Het initiëren, faciliteren en uitvoeren van cultuureducatie voor burgers, scholen,
instellingen,
verenigingen en andere belanghebbenden in de gemeente Meierijstad, en het
verrichten van
al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2. De stichting beoogt het algemeen nut.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.
Per 24-2-2017 zijn de statuten van de stichting gewijzigd, doordat zij bestuurlijk ging
fuseren tot Stichting Cultuurfabriek Noordkade.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Phoenix Cultuur geeft jong en oud de mogelijkheid een creatieve loopbaan te
bewandelen en hun talenten te ontwikkelen. Dit bereikt zij door het aanbieden van
kunstonderwijs in de vrije tijd en in het onderwijs, gegeven door kunstprofessionals in
alle disciplines; beeldende kunst, muziek, theater en dans.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

subsidies/fondsen (structureel en incidenteel)
omzet cultuureducatie
ontvangen giften
overige omzet
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Wij bieden kunsteducatieve activiteiten aan:
1. kunstcursussen in de vrije tijd
2. kunsteducatieve projecten in het onderwijs
3. initiatief: CHV Academy, Circle of Talent
4. marktplaats: Cultuurkade
5. kunsteducatieve projecten in het sociaal domein en kunsteducatieve events

http://phoenixcultuur.weneticdemo.com/_asset/_public/Voorwaar
den/BeleidsplanPhoenixCultuur_2020-2022_DEF.pdf

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Beloning gaat volledig op basis van CAO-Kunsteducatie; algemeen bindend voor onze
stichting. Het bestuur (Stg Cultuurfabriek Noordkade) is een vrijwillig bestuur. Phoenix
Cultuur heeft binnen haar jaarrekening een WNT verantwoording opgenomen.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Zie onze inforgraphic:
http://phoenixcultuur.weneticdemo.com/_asset/_public/Voorwaarden/20210528_Infogra
phic-PhoenixCultuur-2019-2020.pdf

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

En het jaarverslag 2020, vanaf pag. 9:
http://phoenixcultuur.weneticdemo.com/_asset/_public/Voorwaarden/Phoenix-Cultuur-I
nhoudelijk-jaarverslag-2020_DEF.pdf

http://phoenixcultuur.weneticdemo.com/_asset/_public/Voorwaar
den/Phoenix-Cultuur-Inhoudelijk-jaarverslag-2020_DEF.pdf

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

€
€

73.291

€

+

€

73.291

Voorraden

€

0

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

222.325

€

Effecten

€

0

€

Liquide middelen

€

1.175.427

€

+
€

+
45.620

919.579

+

Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

1.471.043

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

31-12-2019 (*)

€
€

542.065

464.859

€
39.608

€

+

20.459

+

€

581.673

€

485.318

Bestemmingsfondsen

€

390.317

€

243.527

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

499.053

Totaal

€

1.471.043

1.147.739

+
€

31-12-2020

228.160

€

1.397.752

45.620

Passiva

+
€

1.193.359

€

464.514

€

1.193.359

+

http://phoenixcultuur.weneticdemo.com/_asset/_public/Voorwaarden/JRRK-2020_Phoenix-Cultuur_BLR.pdf

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

Subsidies van overheden

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

48.000

Baten van subsidies

€

1.669.564

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

194.582

Giften

€

194.582

Financiële baten

€

Overige baten

€

€
€

1.621.564

1.585.862

€

+

+

€

11.514

€

1.597.376

€

178.000

€

178.000

€

675.739

741.364

+

€

2.539.885

€

2.516.740

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

70.829

€

184.381

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

1.741.992

€

1.798.834

Huisvestingskosten

€

173.870

€

172.241

Afschrijvingen

€

21.540

€

13.623

Financiële lasten

€

€

-682

Overige lasten

€

288.509

€

334.291

Som van de lasten

€

2.296.740

€

2.502.688

Saldo van baten en lasten

€

243.145

€

14.052

Lasten

+

€

+
Som van de baten

+

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

http://phoenixcultuur.weneticdemo.com/_asset/_public/Voorwaarden/JRRK-2020_Phoe
nix-Cultuur_BLR.pdf

http://phoenixcultuur.weneticdemo.com/_asset/_public/Voorwaar
den/JRRK-2020_Phoenix-Cultuur_BLR.pdf

Open

